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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งถมดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การแจ้ งถมดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิ น พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งถมดิน เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สําเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 15:59
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้บริการ ชัน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุ ญาต
ผู้ใดจะทําการถมดินทีมีพืนทีของเนินดินตังแต่ 400 ตารางเมตร ขึนไป ต้ องแจ้ งขออนุญาต ต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิน
ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินชิดเขตทีดินแปลงข้ างเคียง และมีความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ของระดับถนน ค.ศ.ล. หรื อ
ถนนลาดยาง หรือถนนทางหลวง หรื อค่าระดับอ้ างอิงทีเทศบาลเมืองบ้ านพรุ กําหนด (กรณี ถนนลูกรัง) จะต้ องมีหนังสือ
ยินยอมให้ ถมดินชิดเขตจากเจ้ าของกรรมสิทธิ ในทีดินแปลงข้ างเคียงและต้ องทํากําแพงดินพร้ อมกันยืนแบบขออนุญาต
ก่อสร้ างกําแพงกันดินต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิน หากไม่ทํากําแพงกันดิน จะต้ องเว้ นระยะ เท่ากับความสูงของเนินดินทีจะ
ถมดิน เพือให้ มีการระบายนําเพียงพอทีจะไม่ก่อให้ เกิดความเดือนร้ อนแก่เจ้ าของทีดินทีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอืน
ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินทีมีความสูงเกิน 50 เซนติเมตร ของระดับถนน ค.ศ.ล. หรื อถนนลาดยาง หรื อถนนทาง
หลวง หรื อค่าระดับอ้ างอิงทีเทศบาลเมืองบ้ านพรุกําหนด (กรณี ถนนลูกรัง) ส่วนฐานของเนินดินจะต้ องห่างจากแนวเขต
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ที ดิ น ของบุ ค คลอื นหรื อ ที สาธารณะเป็ นระยะไม่ น้ อยกว่ า ความสู ง ของเนิ น ดิ น ที จะถมดิ น นั บ จากระดับ ดิ น เดิ ม
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการถม
ดิน ตามทีกําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

4 วัน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ
รับแจ้ ง และแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

2 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

หมายเหตุ

เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

2)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
สําเนาทะเบียน

-

ที

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของผู้แจ้ ง)

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

(ของผู้แจ้ ง)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

4)

บ้ าน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผู้จดั การหรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลผู้
แจ้ ง (กรณีทนิี ติ
บุคคลเป็ นผู้แจ้ ง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

4)

5)

6)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณที
ประสงค์จะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ทีดินและทีดิน
บริเวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดทีดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ า พร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนา ทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอืนยืนแจ้ ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุ

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของทีดิน
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของทีดินให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ทีดิน)
-

-

1

0

ชุด

-
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ที

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีทีดินบุคคล
อืน
รายการคํานวณ
(กรณีการถมดิน
ทีมีพืนทีของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตร และมี
ความสูงของเนิน
ดินตังแต่ 2 เมตร
ขึนไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ตํากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีพืนที
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชือผู้ควบคุมงาน
(กรณีการถมดิน
ทีมีพืนทีของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตร และมี
ความสูงของเนิน
ดินตังแต่ 2 เมตร
ขึนไป ต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชือและทีอยู่ของผู้
แจ้ งการถมดิน

10) หนังสือยินยอม
การถมดินชิดเขต
11) แบบกําแพงกัน
ดิน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) พืนทีของเนินดินน้ อยกว่ า 400 ตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2) พืนทีเนินดินตังแต่ 400 ตารางเมตร จนถึง 1,600 ตารางเมตร
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3)

ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ พืนทีเนินดินมากกว่ า 1,600 ตารางเมตรขึนไป และเศษทีตํากว่ า 1,600 ตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลา
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้ านพรุ หรื อ โทร 0 7429 2888, จุดบริ การรับเรื องร้ องเรี ยน
One Stop Service, www.banprucity.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบแจ้ งการถมดิน (ถด.1)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

13/02/2562
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

